Výzva k podání žaloby
na prezidenta republiky Václava Klause
pro velezradu dle èl. 65 Ústavy
Senát Parlamentu ÈR
Valdštejnské námìstí 17/4, 118 01 Praha

V Praze 23. ledna 2013

Vážené senátorky a vážení senátoøi Senátu Parlamentu ÈR,
dovolte, abych se na vás obrátil ve velmi zásadní a naléhavé záležitosti. Èiním tak nejen jménem svým, nýbrž
i v zastoupení širokého spektra obèanských iniciativ, jež reprezentují poèetnou množinu obèanské spoleènosti.
Od prvního ledna jsme svìdky mnoha reakcí a následných diskusí, které doprovázejí rozhodnutí prezidenta republiky
o vyhlášení amnestie. Témìø každý den se objevují stále další a další informace, jaká trestní stíhání pachatelù
nejzávažnìjších hospodáøských trestných èinù mají být na základì amnestie zastavena. To v nás vyvolává dùvodné
podezøení, že zvláštì rozhodnutí o èl. II této amnestie pravdìpodobnì nebylo náhodné, ba naopak, že mohlo jít o pøedem
pøipravovaný úmysl. Nejenže byla zmaøena dlouholetá práce mnoha policistù, státních zástupcù a také soudcù, ale hlavnì
byl veøejnosti vyslán velmi neblahý signál. Ani prezident republiky nemá právo stát nad právem. Jeho rozhodnutí vede
k uplatòování selektivního práva pro vyvolené a ve své podstatì až k právnímu nihilismu. To významnì podkopává dùvìru
obèanù v právní stát a tradièní hodnoty, o nichž prezident hovoøil ve svém novoroèním projevu.
Proto na vás apeluji, abyste jednali v Senátu o podání žaloby na prezidenta republiky Václava Klause pro velezradu
dle èl. 65 Ústavy ÈR.
Právní øád definuje velezradu jako jednání prezidenta „smìøující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti
jejímu demokratickému øádu“. Trestem mùže být ztráta prezidentského úøadu a zpùsobilosti znovu jej nabýt. Argumenty
pro podání této žaloby lze najít v návrhu na zrušení èl. II amnestie, který podala skupina tøiceti senátorù u Ústavního soudu.
Touto bezprecedentní amnestií byla elementárním zpùsobem rozkolísána rovnováha zákonodárné, výkonné a soudní moci
v našem, vìøím, že stále ještì demokratickém a právním státì. Nic na tom nemìní ani fakt, že se mandát prezidenta již
záhy naplní. Náš postoj vùèi této amnestii není motivován politicky èi ideologicky, ale ani osobnì. Jedná se o zralou
a pøedevším adekvátní reakci na konkrétní èin nejvyššího ústavního èinitele. Razantní vstup Václava Klause a jeho rodiny
do volební kampanì, jež pøedchází volbì nové hlavy státu, nás nutí klást si rùzné znepokojivé otázky.
V uplynulých dvaceti letech se mnohé velké kauzy buï nevyšetøovaly vùbec, anebo se pak záhadnì odkládaly, pøípadnì
nebyla údajná vina prokázána. Nezøídka to byl výsledek politického a obchodního tlaku, což zmiòuje opakovanì i BIS
ve svých výroèních zprávách. A ani nyní nebude dán spravedlnosti volný prùchod.
Prezident republiky podle nás jednal v rozporu s Listinou základních práv a svobod, pøekroèil svùj ústavní slib, a tím
i Ústavu ÈR. Upøednostnil dùvodnì vyšetøované podezøelé pachatele závažných hospodáøských trestných èinù pøed jejich
obìmi. Poškodil tím i obraz ÈR v zahranièí. Jeho závažný èin nesmí upadnout v zapomnìní, nestaèí jej jen morálnì
odsoudit, je tøeba mu dát jasnou právní kvalifikaci.
Obhajoba tohoto kroku z úst prezidenta republiky a jeho spolupracovníkù je nejen nepøesvìdèivá, ona není hodna hlavy
státu. V racionální rovinì je tento krok neobhajitelný a nezdùvodnitelný. Prezident republiky je z výkonu své funkce
dle Ústavy neodpovìdný s výjimkou právì pøípadù, kdy se dopustí jednání, které smìøuje proti základním hodnotám
demokratického øádu Èeské republiky. A právì proto by mìl prezident republiky nést za svùj èin plnou odpovìdnost.
Vìøím, že naši výzvu pøijmete s pochopením a podání žaloby projednáte. Je to dùležitý krok pro nastartování spoleèenské
obnovy v naší zemi.
S úctou
Karel Janeèek
Wratislavský palác, Tržištì 13, 118 00 Praha 1
Pøíloha: seznam organizací, které se pøipojily k výzvì
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Pøidejte se k výzvì na: www.klausovavelezrada.cz

Pøidejte se k výzvì na:
www.klausovavelezrada.cz
Popøípadì vyplòte tento petièní arch
a zašlete ho naskenovaný na:
podpora@klausovavelezrada.cz
jméno a pøíjmení

bydlištì

Rozšiøujte tuto výzvu

podpis

